
 

Дисципліна Вибіркова дисципліна 3.2 

Пам’яткоохоронна діяльність в Україні у 

ХХ–ХХІ століттях 

Рівень BO Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

ДФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. 

Історія, правознавство. 

ЗФН Середня освіта (Історія), Середня освіта. 

Історія, правознавство. 

ДФН Історія та археологія, Історія, 

європеїстика, археологія. 

ЗФН Історія та археологія, Історія, 

європеїстика, археологія. 

Форма навчання Денна/заочна 

Курс, семестр, протяжність Перший курс, другий семестр, протягом 

семестру 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 

лекції/практичні) 

ДФН Середня освіта (Історія), 120 год.(20/20) 

4 кредита   

ЗФН Середня освіта (Історія), 120 (6/4) 4 

кредита 

ДФН Історія та археологія, 120 год.(20/20) 4 

кредита  

ЗФН Історія та археологія, 120 год.(6/4) 4 

кредита  

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання  Історії України та археології 

Автор дисципліни Гаврилюк Олександр Никифорович – 

кандидат історичних наук, доцент  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання історії та культури України 

Що буде вивчатися Діяльність державних органів, наукових та 

громадських організацій з виявлення, 

вивчення, збереження, відновлення та 

представлення об’єктів культурної 

спадщини української нації, національних 

меншин, які проживали чи проживають на 

території України; внесок істориків, 

археологів, мистецтвознавців, музейників, 

фахівців споріднених спеціальностей у 

теорію і практику української  

пам’яткоохоронної роботи 

Чому це цікаво/треба вивчати Для усвідомлення значення охорони 

культурної спадщини у збереженні 

самоідентифікації нації; загального 

інтелектуального вдосконалення 



майбутнього магістра як високоосвіченого 

фахівця; участі у роботі зі збереження 

пам’яток історії та культури.  

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

Ознайомитися з розвитком  

пам’яткоохоронної справи в Україні 

впродовж ХХ–ХХІ ст.; зрозуміти 

концептуальні підходи до вивчення і 

збереження пам’яток в різні історичні 

періоди, в тому числі в незалежній Україні; 

вивчити внесок окремих відомих 

вітчизняних фахівців в пам’яткоохоронну 

діяльність, сучасні проблеми в означеній 

галузі.  

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Застосовувати на практиці кращий набутий 

досвід у галузі пам’яткоохоронної роботи 

(критично його аналізуючи), напрацьовані 

методики, рекомендації тощо. 

Інформаційне забезпечення  

Web-посилання на (опис дисципліни) 

силабус навчальної дисципліни на 

вебсайті факультету (інституту) 
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